
İşCep Yurt Dışı Piyasalar İşlem Platformu 

Kullanım Kılavuzu 

Bu belge, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından işlem platformunun özelliklerini anlatmak amacıyla 
hazırlanmış olup belgede yer alan ekranlara örnek olarak yer verilmiştir. 
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Emir Türleri – 1 – Limit Emir 

• Piyasa fiyatının dışında, daha 
önceden belirlenmiş pasif fiyatlara 
alım veya satım yönünde emir 
vermek için kullanılan emir tipidir. 

 
• Alım/Satım yönündeki limit emir, 

aktif satış/alış fiyatının 
altında/üzerinde girilir ve verilen 
limit emir satış/alış fiyatına 
geldiğinde veya en iyi alıcı/satıcı 
konumundayken satıcının/alıcının 
belirlediğiniz limit fiyattan 
satış/alış yapması halinde 
işleminiz gerçekleşir.  

 
• Alım/Satım yönündeki limit 

emirinizin aktif satış/alış fiyatının 
üzerinde/altında girilmesi halinde 
emriniz limit fiyatına kadar olan 
en iyi satış/alış fiyatlarından 
gerçekleşir; eğer emrinizin adeti 
limit fiyatına olan kademelerdeki 
toplam kontrat adetinden fazlaysa 
arta kalan miktar (fazla olan 
kısım) kadar emriniz girilen limit 
fiyatla tahtada bekler.  
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Emir Türleri – 1 – Limit Emir 

Süre  alanında sağ tarafta 
yer alan seçenekler 
belirlenebilir. 
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Borsa için; Nokta 
Yeşil ise borsa açık,  
Kırmızı ise borsa 
kapalıdır. 

Emir Türü, lot sayısı, 
geçerlilik süresi ve fiyat 
seçim alanı 

Borsa için; yeşil şimşek simgesi 
varsa gerçek zamanlı veri 
görüntülenmektedir.  
 



Emir Türleri – 2 – Piyasa Emri 

Piyasa Emri seçildiğinde 
Süre ve Fiyat alanları 
kullanılamaz. 
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• Limit fiyat belirtmeksizin emrin verildiği andaki en iyi işlem fiyatından alım veya 
satım yapıldığı işlem türüdür. 

 
• Piyasa alım/satım emri “AL” ya da “SAT”  tıklandığı andaki en iyi satış (alım) 

fiyatından gerçekleşir. 
 

 
 



Emir Türleri – 3 – Stop (Durdur) Emir 
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• Stop(Durdur) emirler genellikle açılan pozisyonlardaki zararı sınırlayarak 
pozisyondan çıkmak için kullanılır. Uzun / AL (Kısa / SAT) pozisyon alan yatırımcı, 
piyasanın alış/satış fiyatının altına/üstüne inmesiyle/çıkmasıyla birlikte zarar 
yazmaya başlar. Zararını sınırlamak isteyen yatırımcı bu amaçla stop satış/alış 
emri kullanır.  
 

• Bir diğer kullanım amacı da piyasada kıymetin belli bir seviyenin üstünde /altında 
uzun/kısa/ pozisyona giriş için uygun olduğu düşünüldüğünde kullanılmasıdır. 
Örneğin; Petrol WTI kontratı için fiyat 50,55 / 50,56 USD ve yatırımcı fiyatın 
50,75 USD üzerine çıkması durumunda kuvvetli bir yükseliş trendi bekliyorsa 
50,76 USD seviyesine ‘Stop AL’ emir girişi yapmalıdır. (Dikkat edilmesi gereken 
husus; emir ‘Limit AL’ olarak 50,75 USD seviyesine yollanırsa o an piyasadaki 
aktif fiyattan (50,56 USD) işlem gerçekleşir.) 

 
• Stop Satış/Alış emrinde yazılan fiyat seviyesi piyasa fiyatının altında/üzerinde yer 

almalıdır; stop satış/alış fiyatı alış/satış kademesine geldiğinde emir piyasa 
emrine dönüşür ve yatımcının verdiği lot sayısı kadar futures / vadeli kontratı en 
iyi alış/satış kademesinden satılır/alınır.  
 

• Alış veya satış stop emirlerinde belirlenen fiyatlara gelen emrin piyasa emrine 
dönüşmesinden dolayı kademelerde yeterli kontratın olmamasına göre 
gerçekleşme fiyatında oynamalar gözlenebilir.  
 

• Örneğin 100 adet alım stop’u belirlenen fiyata gelerek piyasa emrine dönüşen bir 
emirde stop fiyatının üstüne doğru altı kademede 100 adet kontrat varsa alış altı 
kademenin yukarı doğru kaldırılmasıyla gerçekleşecektir. Bu yüzden de 100 adet 
alışın ortalaması stop fiyatının üzerinde gerçekleşecektir. 
 

 
 



Emir Türleri – 4 – Stop Limiti Emir 
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• Piyasa fiyatının alım veya satım yönündeki stop emirlerde belirlenen fiyata 
gelmesiyle emir piyasa emrine dönüşürken, Piyasa fiyatının Stop Limit 
emirlerinde belirlenen fiyata gelmesinin ardından emir “Stop limiti” seviyesine 
kadar geçerli olur.  
 

• Belirlenen fiyattan stop limiti seviyesine kadar geçerli olan emir her ne kadar 
stoplanma fiyatının ortalamasını sınırlasa da yazılan kontratların bir kısmının 
stoplanmamasına neden olabilir. Örneğin 100 adet stop limit alım emri belirlenen 
fiyata gelerek 3 kademe yukarı yazılan stop limit fiyatına kadar al emrine 
dönüşebilir. Yukarı doğru üç kademede 75 adet kontratın olması durumunda 75 
kontrat satın alınarak stoplanırken, kalan 25 kontrat fiyatın daha fazla yukarı 
gitmesi durumunda 3 kademe yukarı yazılan stop limiti seviyesinde pasifte kalır 
ve stoplanmaz. Bu yüzden kalan 25 kontrat için zarar yazılmaya devam edilir.  
 

• Belirlenen fiyat seviyesinde stop emrin piyasa emrine dönüşmesi yüzünden “Stop 
/ Durdur” tipi emir fiyat riskine tabi kalırken “Stop Limit” emri fiyat riski 
sınırlandırılmış olmasına rağmen emirde yazılan tüm kontratların stoplanmaması 
riskine tabidir. 

 
 



Emir Türleri – 5 – Takip Eden Stop 
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Önemli Not: İşCep Yurt Dışı Piyasalar işlem platformunda Takip Eden Stop emri seçenek olarak yer alsa da bu emir tipi ile işlem 
gerçekleştirilmemektedir. 



Emir Türleri – 6 – OCO Emir (Biri diğerini iptal eder) 
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• OCO Emir vadeli kontratın (Pay Senetlerinde açığa satış olmadığı için bu emir türü 
kullanılamaz) yönü belirsiz olduğu zaman piyasa fiyatının altına ya da üstüne pasif 
emir bırakmak için kullanılan emir türüdür. 

 
• Örneğin CLZ7 vadeli kontratı için son işlem fiyatı $50,50 iken fiyatın %0,5 altına 

‘kâr al’ limit ve %0,5 üstüne de ‘zarar(stop) durdur’ emri bırakılır. Hangi emir 
gerçekleşirse diğerinin iptal olmasına neden olur. 
 

 
 



Vadeli Sözleşme Emir Ekranı 
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• Masraf: Komisyon + Borsa Harcı (Detaylar için Ön Bilgilendirme Formu’na 

başvurabilirsiniz.) 

• Nominal Değer: Lot X (Lot büyüklüğü X Vadeli Kontrat Fiyatı) 

 Nominal değerin başlangıç teminatına bölünmesiyle kontratın 

 kaldıraç oranı hesaplanabilir. 

• Teminat E.: Sürdürme Marjini + Masraflar (Komisyon ve spread farkı)  

• Başlangıç Marjini: Vadeli Kontrat / Futures açabilmek için hesapta bulunması 

gereken asgari teminat tutarıdır.  

• Sürdürme Marjini: Yatırımcının aldığı veya sattığı kontratlar sonucu ilk marjin 

miktarının düşebileceği minimum düzeyi gösterir.  

 Başlangıç teminatının, sürdürebilme teminatı seviyesinin altına 

 düşmesi durumunda yatırımcıya teminat tamamlama çağrısı 

 (Margin Call) yapılır. 

 Pozisyon açıldıktan sonra sürdürme marjini teminat olarak tutulur. 

• Vade Sonu: Kontratın taşınabileceği son işlem günüdür. (İşCep Yurt Dışı 

Piyasalar işlem platformunda fiziksel teslimat yerine nakit uzlaşı 

uygulanmaktadır. Bu sebeple aşağıda yer alan kural dikkate alınmalıdır.) 

 Uyarı Tarihi (UT) Vade sonu (VS) ile aynı tarih ya da daha erken 

 tarih ise Kontrat UT’den 1 iş günü önce kapatılmalıdır. Vade sonu 

 Uyarı tarihinden önce ise kontrat vade sonunda kapatılır.  

• Uyarı Tarihi: Kısa pozisyon satıcısına takas odası tarafından fiziksel teslimatın 

başladığının bildirildiği ilk gün. 

• Lot Büyüklüğü: Kontratın birim büyüklüğüdür. 

 
 
 
 



Pay Piyasası Emir Ekranı 
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Borsa veya düzenleyici 
otoritelerin uyguladıkları ek 
masraf ve komisyonlar veya 
yerel vergiler söz konusu 
olabilir. Örneğin bu ekran 
görüntüsünde ABD Pay 
Senetlerinde düzenleyici 
kurum SEC’in uyguladığı, 
satış yönünde nominal değer 
üzerinden %0,003 (yüz 
binde üç) oranında alınan 
«clearing fee» yansımasını 
görmekteyiz. Bu sebeple satış 
tarafında komisyon alış 
tarafındaki komisyondan 
ayrışabilir. Detaylar için 
sözleşmenize 
başvurabilirsiniz. 

Pay senedi için alış satış 
tahtasıdır. Piyasa derinliği 
görmek için seviye 2 üyelik 
gerekmektedir. (Seviye 2 
verisi sunan borsalar için 
geçerlidir.) 



Hesap Özeti Ekranı 
11 

• Nakit Bakiye: Brüt   

• Kaydedilmemiş İşlemler: Açık 

Pozisyonlar için rezerv tutulan toplam 

tutar 

• Mevcut Nakit: N.B. – K.İ. 

• Teminatlı Poz. K/Z miktarı: Vadeli 

Kontratların kar zarar durumu 

• Kapatma Maliyati: Komisyon ve diğer 

ücretler toplamı 

• Hesap Değeri: M.N. +(Pozisyonların 

değeri) 

• Marj ek teminat olarak 

kullanılamaz: Hisse pozisyonu 

olduğunda teminata sayılamayacak 

olan tutar. 

• Kullanılan Teminat Oranı= (100 * 

Marjlı poz. İçin ayrılan) / (Hesap 

Değeri + Diğer Teminatlar – Marj ek 

teminat olarak kullanılamaz). 

 
 


